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ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI GURA HUMORULUI 

 

 

HOTĂRÂRE 

           privind faptele ce constituie contravenţii la gospodărirea, întreţinerea si 

înfrumuseţarea oraşului, protecţia mediului, ordinea si liniştea publică 

 

 Consiliul Local al oraşului Gura Humorului, judeţul Suceava: 

 Având in vedere: 

- Referatul nr. 7334 din 15.02.1997 al Biroului de Urbanism si Amenajarea Teritoriului din 

cadrul Primăriei Oraşului Gura Humorului privind măsurile ce se impun a fi luate pentru 

intărirea răspunderii populaţiei, agenţilor economici, instituţiilor si organizaţiilor 

neguvernamentale pe linia întreţinerii, gospodăririi si înfrumuseţării oraşului, păstrarea 

nepoluata a mediului ambiant si asigurarea liniştii si ordinii, a unui climat corespunzator de 

convieţuire socială; 

- Raportul şefului Poliţiei Locale din cadrul Primăriei oraşului Gura Humorului; 

- Raportul Comisiilor permanente nr. 1, 2  si 4 ale Consiliului Local al oraşului Gura Humorului; 

- Prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor cu 

modificările si completarile ulterioare; 

- În temeiul art. 36 alin.(2), lit.b) alin.(6) lit a) pct.7 și pct.9 și art.45 din Legea nr. 215/2001 

privind administraţia publică locală, Republicată,  cu modificările și completările ulterioare  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. 

(1)În scopul ridicării gradului de civilizaţie, al asigurării unui climat de ordine şi linişte 

publică în oraşul Gura Humorului, pentru promovarea unui comportament şi a unor relaţii 

superioare în viaţa cotidiană, cetăţenii au obligaţia de a avea un comportament civic si moral în 

familie si societate, în folosirea arterelor de circulaţie, al locurilor publice, a bunurilor si 

amenajărilor de orice fel, in spiritul normelor de convieţuire socială si a tuturor reglementărilor în 

vigoare 

(2) Se interzice colectarea de fonduri băneşti sau de orice natură, de către persoane fizice 

sau juridice, pe raza oraşului Gura Humorului . 

(3) Se interzice pe teritoriul administrativ al oraşului Gura Humorului distribuirea de 

materiale promoţionale, publicitare,  fără aprobarea autorităţilor administraţiei publice locale. 

 

Art.2. Persoanele fizice și juridice, instituţiile, organizaţiile de orice fel, care deţin și 

utilizează construcţii și terenuri de orice fel şi sub orice titlu, au obligaţia de a le gospodări, 

întreţine și păstra în permanentă stare de curăţenie, de a le amenaja și repara potrivit cerinţelor de 

estetică edilitară și urbanistică sau de a le desfiinţa, dacă starea lor fizică impune acest lucru, a 

normelor sanitare și de protecţie a mediului înconjurător, de a colecta gunoaiele în recipiente 

standardizate, procurate direct sau prin serviciul de salubritate, de a încheia contracte cu unitatea 

de salubrizare pentru ridicarea, transportul şi depozitarea gunoiului în locuri special amenajate. 
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Art.3. Deţinătorii de imobile sub orice titlu și utilizatorii acestora au obligaţia curăţării 

zilnice a trotuarelor, rigolelor, şanţurilor, teraselor și zonelor adiacente clădirii respective, răzuirea 

ierbii de pe zonele circulabile alăturate, înlăturarea zăpezii și gheţii de pe acestea, de pe acoperişuri 

şi terase, imediat ce se aşază și formează gheaţa, eliberarea căilor de acces şi circulaţie pentru 

efectuarea lucrărilor de deszăpezire, desfundarea jgheaburilor și burlanelor, a podeţelor aferente. 

 La eliberarea autorizaţiilor de construire care prevăd lucrări ce afectează trotuarele, aleile 

sau spaţiile carosabile, se va percepe o garanţie de trei ori mai mare decât costul realizării 

îmbrăcăminții asfaltice, garanție ce se va înapoia plătitorului numai după aducerea la starea inițială 

a suprafețelor afectate. 

Art.4. Nerespectarea obligațiilor prevăzute la Art. 1, 2 și 3 constituie contravenție, dacă nu 

sunt comise în așa fel  încât să constituie infracțiune, conform legii penale și se sancționează cu 

amendă de la 160 - 800 lei. 

 

CAPITOLUL I 

cu privire la efectuarea și menținerea curăţeniei, asigurarea igienei și protecției 

mediului înconjurător 

 

Art.5.      Se sancționează cu amendă săvârșirea următoarelor fapte: 

a) neefectuarea și nemenținerea curățeniei în incinta unităților de orice fel, a organizațiilor 

neguvernamentale, a asociațiilor de proprietari, a gospodăriilor, pe terenurile deținute 

cu orice titlu, pe străzile și trotuarele din jurul unităților, organizațiilor și locuințelor, pe 

aleile și spațiile verzi, rondourile de flori din cartierele de blocuri, în fața magazinelor 

de desfacere, atelierelor și societăților de producție și prestări servicii, birourilor, 

parcărilor, în jurul chioșcurilor și tonetelor și altor spații folosite de persoanele fizice 

sau juridice; 

b) depozitarea pe străzi, trotuare sau spații publice a reziduurilor provenite din curățarea 

acestora, a căminelor și rețelelor de canal, a celor provenite din curățirea curților, a 

spațiilor verzi, a arborilor și arbuștilor ornamentali; 

c) nerespectarea strictă a graficelor de măturat și ridicarea gunoaielor, stabilită de comun 

acord cu prestatorii de servicii, cu Primăria, unitățile economice, instituțiile, asociațiile 

de proprietari și gospodăriile populației; 

d) depozitarea ori aruncarea  deșeurilor de orice fel (cutii, ambalaje, resturi alimentare sau 

gunoi menajer etc) în alte locuri decât în cele amenjate în acest scop; 

e) aruncarea de hârtii, sticle, resturi de tigari, coji de semințe, cutii, borcane sau orice fel 

de alte ambalaje în sălile de spectacole, în mijloace de transport în comun, în parcuri, 

pe zone şi spatii verzi, strazi, trotuare, parcări, spații de desfacere sau prestări servicii, 

gară și autogară, staţii sau locuri de aşteptare pentru călători etc. 

f) murdărirea străzilor și trotuarelor cu carburanți și lubrefianți, cu noroi, balast, pietriș, 

rumeguș sau prin spălarea vehiculelor sau cu orice fel de materiale sau ambalaje ; 

g) tăierea lemnelor, depozitarea ambalajelor, a materialelor de construcții, a lemnelor și 

altor materiale pe străzi, trotuare, pe spații verzi sau alte locuri publice ; 

h) circulația atelajelor hipo pe străzile orașului fără a avea montat sac colector pe hamul 

animalului de tracţiune, pentru strângerea bălegarului; 

i) pătrunderea sau staționarea atelajelor hipo în zonele restricţionate prin indicatoare 

stradale, precum şi neridicarea murdăriei sau resturilor din hrana animalelor de 

tracţiune, rămase dupa staționare; 
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j) desființarea, mutarea sau degradarea băncilor, deprecierea coșurilor de gunoi, 

căminelor de vizitare a rețelelor subterane, a lampadarelor și a altor obiecte 

ornamentale; 

k) neasigurarea ordinii și curățeniei în permanenţă în locurile de depozitare a gunoaielor în 

cartierele de blocuri, de către preşedintii și administratorii asociațiilor de proprietari, ori 

de către alte persoane fizice sau juridice în zonele lor de activitate; 

l) creșterea animalelor și păsărilor în zona cartierelor de blocuri de locuințe, cu excepția 

câinilor de apartament, în condițiile legii; 

m)  deteriorarea locurilor de joacă și a instalațiilor de joacă pentru copii, amenajate pe 

spaţiul public, sau folosirea acestora de către persoane majore; 

n) scuturarea covoarelor în alte locuri decât în cele amenajate sau în timpul orelor de 

liniște, care sunt stabilite între orele 22°°-06°° și 13°°-14°°, cu excepția zilei de 

sâmbătă; 

o) (1) parcarea sau circulația vehiculelor de orice fel pe spațiile și zonele verzi, pe aleile 

din parcurile orașului, platforme pietonale amenajate, pe trotuare si în alte locuri cu 

restricții, stabilite de Primărie, parcarea sau circulația autovehiculelor în Parcul 

Dendrologic, cu excepția celor ce deservesc unitățile comerciale din zonă, cu prilejul 

aprovizionării acestora și care sunt autorizate de Primărie; 

(2)  Expunerea spre vânzare pe domeniul public a autovehiculelor de orice fel. 

(3) Blocarea cu autovehicule sau cu orice alte bunuri a autoturismelor staţionate 

regulamentar în parcări, pe aliniamente stradale, în cartiere de locuinţe. 

(4)  Neîncadrarea autovehiculelor în parcări, conform aliniamentelor existente. 

(5) Se interzice circulaţia ATV-urilor, indiferent de capacitatea cilindrică, în zona 

locuinţelor din zona centrală a oraşului, de la Podul rutier peste pârâul Humor şi până la 

intersecţia strada M. Kogălniceanu cu B-dul Bucovina, cât şi în zona cartierelor Marly, 

Libertăţii, V. Alecsandri, Cetăţii, Oborului, Voroneţ şi strada M-rea Humorului. De 

asemenea se interzice circulaţia acestora în toate parcurile din oraş, inclusiv în zona 

Complexului Ariniş. 

(6) Se interzice aruncarea din autovehicule, aflate în mers sau în staţionare a deşeurilor 

menajere sau nemenajere. 

(7) Autovehiculele in regim de maxi taxi pot staţiona conform programului afişat, în 

alveolele special amenajate, numai pentru îmbarcarea/debarcarea călătorilor . 

(8) Este interzisă blocarea sau parcarea pe un loc de parcare închiriat unei alte persoane, 

prevăzut cu blocator acces. 

(9) Se interzice staţionarea/oprirea autovehiculelor mai mari de 3,5 tone în parcările 

amenajate în cartierele de locuinţe (case sau blocuri). De asemenea se interzice parcarea 

acestora pe trotuare sau pe spaţiile verzi din cartierele de locuinte. 

p) depozitarea în orice loc a deșeurilor agricole (gunoi de grajd, purinei, reziduri de la 

abatoare și din industria cărnii, a celor provenite din unitățile agricole, zootehnice, sau 

din gospodării ale populației), dacă prin acestea se aduce atingere relațiilor de bună 

vecinătate prin miros, pericol de răspândire a bolilor sau în orice alt mod, precum și 

depozitarea deșeurilor agricole cu nerespectarea prevederilor din Regulamentul de 

organizare și functionare a serviciului public de salubrizare a orașului Gura 

Humorului ; 

r) depozitarea produselor sau materialelor poluante în apropierea surselor de apă sau în 

locuri unde pot deteriora sau distruge mediul înconjurător; 
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s) transportul gunoiului și resturilor menajere cu mijloace de transport fără prelate; 

ş) împrăștierea dejecțiilor animaliere sau umane în grădinile de zarzavat de pe          

terenurile intravilane ; 

t) deteriorarea drumurilor, ca urmare a exploatărilor forestiere şi murdărirea acestora de 

către autovehicule, prin pierderi de materiale şi prin necurăţarea pneurilor la intrarea 

acestora pe zona carosabilă. 

ţ)   nerespectarea obligativităţii amplasării de coșuri metalice – tip scrumieră de exterior la 

intrarea tuturor  instituţiilor de stat și private, societăţi comerciale, P.F.A. ( magazine, 

chioşcuri, restaurante ş.a), care își desfășoară activitatea pe raza orașului Gura 

Humorului. 

u)  depozitarea deşeurilor de orice fel în luncă, pe malurile sau în albia cursurilor de apă de 

pe raza administrativ teritorială a orașului Gura Humorului. 

 

 

Art.6.  Contravențiile prevăzute la art.5. se sancționează cu amendă contravenţională, după 

cum urmează: 

a) de la 200 - 600 lei pentru persoane juridice, de la 140 - 400 lei pentru persoane fizice, 

cele cuprinse la literele a) și b); 

b) de la 200 - 500 lei pentru cele de la literele c), d), g), h), i), l), m), o), p); 

c) de la 240 - 800 lei pentru persoane fizice şi de la 400 - 2400 lei pentru persoane 

juridice, cele cuprinse la literele f), j), r), s), ş), t) ; 

d) de la 100 - 400 lei pentru cele de la literele e), k), n) ; 

e) între 300 – 1000 lei persoane fizice şi între 500 – 2500 pentru persoane juridice, pentru 

faptele prevăzute la litera u). 

f) între 500 – 1000 lei pentru persoanele fizice şi juridice, faptele prevăzute la lit. ţ) 

 

Art.7. Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 120 - 320 lei următoarele 

fapte: 

a) neluarea măsurilor de prevenire și de stârpire a rozătoarelor și a paraziților din 

gospodăriile proprii, sau din sediile, magaziile, spațiile cu orice altă destinație, deținute 

cu orice titlu ; 

b) circulația animalelor la și de la pășune, fără însoțitor, pe alte trasee decât cele stabilite 

de Primărie. 

 

CAPITOLUL II 

privind protecția plantațiilor, parcurilor și a altor obiective  

de interes turistic și de agrement 

 

Art.8. Constituie contravenție la normele de întreținere și folosire a plantațiilor, parcurilor, 

zonelor verzi și a obiectivelor naturale de importanță turistică locală: 

a) ruperea sau tăierea florilor, arborilor, arbuștilor, plantațiilor și împrejmuirilor de orice 

fel din zonele verzi și parcuri de catre persoane neautorizate si fără aprobarea Primăriei; 

b) trecerea peste rondourile de flori, peluze, gazon în afara aleilor amenajate în acest scop; 

c) pășunatul animalelor în parcuri, plantații sau în alte locuri publice; 

d) lăsarea liberă a animalelor și păsărilor în parcuri, zone verzi amenajate ori în alte locuri 

interzise accesului acestora; 
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e) distrugerea ierbii din parcuri, spații verzi de utilitate publică de către persoane fizice 

prin rupere, călcare, focuri aprinse, extragere de brazde sau așezare de diferite obiecte. 

Pentru copiii sub 14 ani, răspunderea revine părinţilor, tutorilor sau oricărei alte 

persoane, care au obligaţia supravegherii lor ;  

f) distrugerea florilor, gazonului și plantelor de orice fel; 

g) Se interzice circulaţia vehiculelor de orice fel pe aleile din parcuri sau pe spaţiile verzi, 

cu excepţia bicicletelor sau a triciclurilor electrice ; 

h) practicarea jocurilor sportive în parcuri sau pe zone verzi, în afara locurilor special 

amenajate ; 

i) fixarea pe arborii de pe străzi și parcuri a anunțurilor de orice fel ; 

j) schimbarea destinațiilor zonelor verzi fără aprobarea Primăriei; 

k) aprinderea de focuri în parcuri, pe zonele verzi sau în orice zone publice ; 

l) cultivarea zarzavaturilor pe locurile publice destinate parcărilor și plantaţiilor 

ornamentale din jurul blocurilor de locuit ; 

m) pășunatul animalelor pe terenurile agricole fără aprobarea proprietarilor terenurilor sau 

folosirea pășunilor în alt scop, ori de alte persoane fizice sau juridice decât cele ce le 

aparțin de drept; 

n) camparea în alte zone decât în cele stabilite, semnalizate și amenajate de Primărie; 

o) punerea în libertate a câinilor proveniți din gospodăriile populației sau aducerea lor din 

alte localități, cu orice mijloace de transport, pe raza orașului Gura Humorului; 

 

Art. 9. Contravențiile prevăzute la Art.8 se sancționează cu amendă după cum urmează: 

a) de la 100 - 240 lei cele cuprinse la literele b), h), j); 

b) de la 200 - 400 lei cele cuprinse la literele c), d), f), k), i); 

c) de la 200 - 600 lei cele cuprinse la literele a), e), g), l), m), n), o). 

 

CAPITOLUL III 

privind executarea, întreținerea și folosirea construcțiilor de orice fel 

 

Art.10. Constituie contravenție și se sanctionează cu amendă de la 240 - 800 lei, 

următoarele fapte ce privesc întreținerea și folosirea construcțiilor de orice fel: 

a) neîntreținerea zidurilor, pereților exteriori, clădirilor, gardurilor, porților și neluarea 

măsurilor de conservare a construcțiilor de orice fel; 

b) neîntreținerea în stare și condiții normale de curățenie a suprafeței locative și a fondului 

locativ cu altă destinație decât cea de locuință, a spațiilor comerciale, depozitare și 

producție, precum şi nedesfiinţarea construcţiilor, inclusiv a împrejmuirilor inestetice, 

dărăpănate de pe domeniul public sau privat al oraşului, cât şi de pe domeniul privat, al 

populaţiei sau unităţilor, din proprie iniţiativă sau la solicitarea Primăriei oraşului, din 

motive de estetică urbanistică sau de interes general; 

c) montarea sau menținerea unor firme sau reclame deteriorate sau inestetice sau fără 

autorizarea Primăriei; 

d) depozitarea sau tăierea lemnelor în suprafața locativă sau în alte locuri decât cele 

destinate prin construcție acestui scop; 

e) ținerea în suprafața locativă a unor mărfuri, materiale sau a altor bunuri, care prin 

mirosul ce-l degajă deranjează pe ceilalți locatari, sau în contactul cu agenții 
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atmosferici se descompun și produc deteriorări sau degradări imobilului, punând în 

pericol sănătatea locatarilor şi a celor din jur; 

f) deteriorarea sau murdărirea porților, gardurilor, jgheaburilor, burlanelor, fațadelor 

clădirilor, montarea de garduri improvizate, intestetice din sârmă ghimpată, materiale 

lemnoase nefinisate sau din diferite alte materiale; 

g) înfundarea din neglijență sau voit a instalațiilor sanitare (WC, chiuvete, cămine și 

canale), a canalelor pluviale, dacă prin aceasta se împiedică folosirea normală a 

acestora de către colocatari, sau duce la degradarea imobilelor, dotărilor sau 

amenajărilor din zonă; 

h) blocarea căminelor de apă, canal, gaze, telefoane prin orice mijloace sau cu orice fel de 

materiale, utilaje, vehicule etc 

i) montarea antenelor de radio și televiziune pe acoperișuri, terase sau balcoane, fără 

luarea măsurilor corespunzăptoare pentru prevenirea înfiltrării apei provenite din 

intemperii sau degradarea interiorului construcției sau a fațadelor acestora; 

j) neluarea de măsuri de către proprietari, asociații de proprietari sau administratorii 

imobilelor pentru evacuarea apelor din pivnițe și subsolurile de la blocuri; 

k) neexecutarea următoarelor atribuții de către cei ce construiesc, repară sau demolează 

construcții de orice fel, în baza autorizațiilor legale: 

1 – împrejmuirea șantierelor cu gard sau panouri corespunzătoare; 

2 – depozitarea în interiorul șantierului a materialelor pentru construcții, 

precum și a materialelor rezultate din demolări; 

3 – ridicarea imediată a pământului, molozului sau a altor reziduuri, odată 

cu desființarea șantierului și trasportarea lor la locurile stabilite de Primărie; 

4 – aducerea în starea inițială a terenurilor, străzilor, trotuarelor care au fost 

afectate de lucrări de construcții; 

5–desființarea organizației de șantier după terminarea lucrărilor 

construcției ; 

                  6 - încheierea contractului cu societatea de salubrizare pentru ridicarea 

resturilor de materiale sau a deşeurilor rezultate din activitatea de 

construcţii. 

l) refuzul conducătorilor auto de a achita taxa legală în locurile de parcare cu plată 

stabilită de catre Consiliul Local al Orașului Gura Humorului. 

 

    Art.11. Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 240 - 400 lei 

următoarele fapte: 

a) folosirea de hârtii, scânduri sau tablă în locul geamurilor lipsă, la ușile și ferestrele 

expuse vederii; 

b) neînlocuirea geamurilor sparte de la uși și ferestre; 

c) nerepararea scărilor și balustradelor de la scări din blocurile de locuințe; 

d) neaplicarea pe fiecare imobil la loc vizibil a numărului de casă; 

e) lipirea, scrierea, desenarea sau expunerea de afișe, anunțuri sau diferite alte inscripții pe 

ziduri, porți, panouri, uși, stâlpi, geamuri sau în alte locuri fără acordul proprietarului 

sau a deținatorului legal, precum și necurățirea locurilor utilizate pentru afișe electorale, 

imediat dupa încheierea campaniei electorale; 

f) uscarea lenjeriei, hainelor și a altor asemenea lucruri în balcoane sau pe terase, precum 

și depozitarea de mobilier, lăzi sau alte obiecte inestetice în acestea sau în jurul 
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clădirilor de locuit, expuse vederii stradale, dacă prin aceasta se afecteaza estetica 

zonei. 

g) Expunerea spre vânzare sau publicitate a mărfurilor sau a oricăror altor produse, pe 

domeniul public, fără a avea aprobările necesare. 

 

 

CAPITOLUL IV 

privind menținerea curățeniei în piețe și Obor 

 

Art.12. Constituie contravenții la regimul comerțului în piețe și oboare și se 

sancționează cu amendă de la 200 - 500 lei, săvârşirea  următoarelor fapte de către 

comercianți sau alte persoane aflate în incinta acestora: 

a) depozitarea produselor și ambalajelor în piețe și Obor, în alte locuri decât în cele 

stabilite și care împiedică circulația normală; 

b) staționarea vehiculelor în zona piețelor și oborului în alte zone decât în cele stabilite 

expres ; 

c) murdărirea, necurăţarea zilnică de către producători, comercianți sau factori 

responsabili a spațiilor deținute sau repartizate pentru comerț. 

d) În piaţa agroalimentară şi în bazar fumatul este interzis. 

 

 

CAPITOLUL V 

 

                                                     Dispoziții finale 

 

 

Art.13.  Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor din prezenta hotărâre se face 

prin proces verbal de contravenție încheiat de Primar sau împuterniciții acestuia, Poliţia Locală, 

Jandarmerie şi Poliţia Naţională. 

 

Art.14.  Pagubele pricinuite prin săvârşirea contravenţiilor se recuperează astfel : 

a. În cazul în care există posibilitatea de evaluare a pagubelor, agentul constatator stabileşte şi 

despăgubirea, făcând menţiunea corespunzătoare în procesul verbal de constatare a 

contravenţiei ; 

b. Dacă nu există posibilitatea de evaluare, partea vătămată îşi va putea valorifica pretenţiile 

conform legislaţiei în vigoare. 

c. În aplicarea prezentei Hotărâri se va ţine seama de dispoziţiile Codului Civil privind 

răspunderea pentru pagubele cauzate (de animale sau din vina unui edificiu), precum şi de 

celelalte acte normative ce reglementează materia. 

 

Art.15.  Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la 

încheiere, ori după caz de la data comunicării procesului verbal de constatare a contravenţiei, 

jumătate din minimul amenzii prevăzute, agentul constatator făcând menţiune despre această 

posibilitate în procesul verbal. 
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Art. 16.  
(1) Împotriva procesului verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii se poate 

face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia. 

(2) Plângerea însoţită de copia procesului verbal de constatare a contravenţiei se depun la 

Judecătoria Gura Humorului. 

 

Art.17. Contravenţiilor prevăzute în prezenta Hotărâre li se aplică prevederile Ordonanţei 

Guvernului României nr.2/2001 republicată privind Regimul juridic al contravenţiilor cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 

Art.18.   
(1) Prezenta Hotărâre întră în vigoare în termen de 5 zile de la data aducerii la cunoştinţa 

publică. 

(2) Primarul oraşului Gura Humorului prin serviciile de specialitate ale Primăriei oraşului, va 

duce la îndeplinire prevederile prezentei Hotărâri. 

 

 

                PREȘEDINTE  DE ȘEDINȚĂ,                          CONTRASEMNEAZĂ 

                     LAZĂR  GHEORGHE                                     SECRETAR ORAȘ, 

                                                                                           Jr. TIPA Elena Daniela 

 

Prezenta Hotărâre a fost modificată si completată în baza Hotărârii Consiliului Local al oraşului 

Gura Humorului nr. 68 din 25.06.2015. 

 

 

 

 

 


